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PORTARIA
PORTARIA Nº 12, DE 26 DE ABRIL DE 2022.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
VALE DO RIO PRETO, no uso das atribuições que lhe confere a
legislação em vigor e nos termos do disposto no art. 5º-A da Resolução
nº 781, de 2005,
R E S O L V E:
Art. 1º – Nomear, para o cargo de provimento em comissão de
Assessora Parlamentar II, a partir de 26 de abril de 2022, a Sra. MAIARA
SILVA CARDOSO em deferimento ao Requerimento nº 533/22 da
Vereadora Jaqueline Hiat Dias.
Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCOS ANTONIO MACHADO
Presidente da Câmara Municipal

Chefe de Gabinete da Presidência

Leidimara Fonseca de Souza
Assessora Especial da Presidência

Larissa Muniz de
Andrade Rodrigues

ATA DE SESSÕES LEGISLATIVAS

Diretora Geral

Ata nº 16/22

Michele Cabral Tavares

Ata da Décima Sexta Reunião Ordinária do Segundo Ano da Nona
Legislatura da Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto,
realizada aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e
dois sob a presidência do Sr. Vereador Marcos Antonio Machado,
com a presença dos Vereadores Adriana Gonçalves Nardy, Adriano
Martins de Oliveira, Daniela Aparecida de Carvalho da Silva, Francisco
Lima Bulhões, Jaqueline Hiat Dias, Luis de Souza Teixeira, Marcelo
Rabello Neves e Raphael Branco dos Santos, que assinaram o livro
de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e quarenta
e seis minutos, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Luis de Souza Teixeira
para fazer a leitura do texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
convidou a Vereadora Adriana Nardy, para que fizesse a leitura da
Ata nº 15 da Sessão Ordinária realizada no dia sete de abril de dois
mil e vinte e dois que, depois de lida foi aprovada, na forma regimental,
sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou ao
Vereador Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, que fizesse a leitura
das matérias no Expediente, de acordo com o Regimento Interno
Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constavam: Ofício
GP nº 115/22, de protocolo nº 485/22 que encaminha resposta ao
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Requerimento nº 380/22, de autoria da Comissão de Educação e Cultura; as Indicações Legislativas nºs 486/22 – de autoria
do Vereador Adriano Martins, nºs 487 a 489/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, e nº 490/22 – de autoria dos
Vereadores Marcos Machado e Luis de Souza Teixeira; e a Moção de Aplausos nº 491/22, de autoria do Vereador Marcos
Machado, a Sra. Ademilde Viveiro Cabral. A seguir, havendo oradores inscritos para as Falas no Expediente, usou a
Tribuna a Vereadora Jaqueline Hiat Dias que iniciou cumprimentando a todos. Agradeceu ao Poder Executivo pelo belíssimo
projeto realizado para o espaço conhecido como CIEP no bairro de Camboatá, mencionando inclusive que no início de seu
mandato fez uma indicação com este pedido, agradecendo também ao ex-prefeito José Augusto, ao Deputado Fernando
Lopes e ao ex-governador Sérgio Cabral por toda contribuição, ressaltando ainda que será um ganho muito importante
para o Município e para toda a comunidade. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora Daniela de
Carvalho que iniciou desejando boa noite a todos. Reportou-se a fala da Vereadora Jaqueline Hiat a respeito do projeto
realizado para o local conhecido como CIEP, frisando que é um espaço que merece algo grandioso pela sua estrutura e
importância e que trará inúmeros benefícios para o Município, agradecendo ao Poder Executivo e a todos seus secretariados.
Mencionou uma vistoria que nosso Município recebeu da empresa Enel em atendimento a algumas solicitações feitas a
respeito de postes que não são mais utilizados pela empresa e que continuam ocupando na maioria das vezes a passagem
de pedestres e com isso colocando muitos munícipes em risco, relatando que foi retirado um poste em frente ao Hospital
e que também será retirado um em frente ao ponto de ônibus na Ponte Preta, agradecendo a empresa Enel, em especial ao
Leandro Ferreira, que prontamente atendeu as solicitações. Pontuou que temos soluções de um lado, mas que por outro,
continuamos tendo precariedade nos atendimentos com a empresa Enel, citando que nos últimos dias bairros ficaram sem
energia elétrica por mais de 24 horas, frisando que continuará pedindo a Enel respeito por nosso Município. Comentou
sobre o evento EXPO TUNING realizado no parque de exposições do nosso Município, expressando sua preocupação
diante a inúmeras denúncias recebidas a respeito do mesmo, relatando inclusive que esteve visitando o local para observar
a situação e que pôde constatar adolescentes colocando suas vidas em risco ao realizarem manobras extremamente
perigosas neste local. Mencionou que foi feito um requerimento de informações solicitando ao Poder Executivo
esclarecimentos a respeito da segurança e fiscalização deste evento, assim como outros pontos importantes. Finalizou
agradecendo a presença da Bianca Moreira e da Caroliny Rabello nesta Casa, parabenizando a Bianca por sua desenvoltura,
brilhantismo e talento e ressaltando que a mesma é motivo de orgulho para nossa cidade. Inscrito para a Fala do Expediente,
usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões que iniciou cumprimentando a todos. Reportou-se a fala da Vereadora
Jaqueline Hiat, enfatizando o quanto se felicita ao saber as ações que serão feitas pelo Poder Executivo a respeito da
recuperação do local conhecido como CIEP em Camboatá. Fez menção a fala da Vereadora Daniela de Carvalho dizendo
que quando fazemos alguma solicitação e somos atendimentos, é motivo sim de agradecer, mas que se retratando da
empresa Enel, a alegria dura pouco, relatando que o bairro de Parada Morelli ficou mais de 24 horas sem energia elétrica,
levando a população a fazer uma manifestação na Estrada Silveira da Motta clamando por atendimento. Frisou que é um
descaso por parte da empresa Enel e que é lamentável o serviço que a mesma presta em nosso Município, ressaltando que
é direito do consumidor ter um serviço de qualidade a partir do momento que o mesmo paga pelo mesmo, citando com isso
uma frase conhecida que diz que nada é tão ruim que não possa piorar. Mencionou que agora para ter um atendimento
presencial no escritório da empresa Enel é necessário realizar um agendamento online pelo site, dando com isso o exemplo
de um munícipe que foi procurar o escritório e que mesmo não tendo pessoas esperando para serem atendidas, teria que
realizar esse procedimento para então retornar ao escritório para o atendimento, salientando ainda que em nossa cidade
existem muitos moradores da zona rural e pessoas que não possuem muita afinidade com meios eletrônicos. Finalizou
mencionando que estará fazendo um contato direto com o escritório da empresa, pedindo para que facilitem toda essa
burocratização no atendimento em nosso Município. Inscrita para a Fala do Expediente, usou a Tribuna a Vereadora
Adriana Nardy que iniciou cumprimentando a todos. Mencionou o Projeto de Lei n° 393/22 inserido na Ordem do Dia, que
requer a abertura de seis vagas de provimento efetivo na Secretaria de Educação, sendo três vagas para psicólogos e três
vagas para assistentes sociais, ressaltando que é de suma importância o papel destes profissionais no âmbito escolar,
citando inclusive que realizou uma indicação no início do ano de 2021, assim como a Vereadora Jaqueline Hiat que também
fez esta solicitação, visto que é uma Lei Federal, e que felizmente agora será colocada em prática, agradecendo desde já aos
seus pares por abraçarem este projeto e também ao Poder Executivo por estar colocando em prática essa Lei. Citou também
o Projeto de Lei n° 897/21 que concede reconhecimento de Utilidade Pública Municipal para o SOS Caninos Amor de 4
Patas, enfatizando o quanto já ajudam e o quanto poderão aumentar ainda mais o campo de sua atuação junto aos animais
em situação de abandono e/ou que necessitam de cuidados do nosso Município. Relatou os inúmeros questionamentos
e reclamações que tem recebido a respeito do transporte urbano da Viação Progresso e Viação Teresópolis, enfatizando
que é inaceitável uma empresa que fornece serviço de transporte público urbano na cidade apresentar situações tão
constrangedoras aos usuários, pontuando que são as mesmas que precisam se adequar as necessidades da cidade, e não
ao contrário, dizendo ainda o quanto a Viação Progresso tem deixado a desejar em nosso Município. Finalizou convidando
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a comissão de Urbanismo para estarem unindo forças e juntos estarem procurando a Viação Progresso e a Viação Teresópolis
em busca de solucionar essa situação, dizendo ainda que assim como a Vereadora Daniela de Carvalho mencionou, quando
temos que agradecer, a gente agradece, mas que quando existem cobranças e questionamentos, os mesmos precisam ser
feitos. Inscrito para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Marcelo Neves que iniciou cumprimentando a todos.
Frisou que o que está sendo feito com o Município de São José pela Viação Progresso, na linha municipal e intermunicipal,
é inadmissível, e que se faz necessário uma audiência pública com os responsáveis e a população. Encerrada a lista de
oradores inscritos para a Fala do Expediente, passou-se à Ordem do Dia com a votação e aprovação em primeiro turno do
Projeto de Lei Complementar nº 393/22, de autoria do Poder Executivo que requer a abertura de seis vagas de provimento
efetivo na Secretaria de Educação, sendo três psicólogos e três assistentes sociais; Projeto de Lei nº 894/22, que concede
o reconhecimento de Utilidade Pública Municipal para o SOS Caninos Amor de 4 Patas; Projeto de Lei Complementar nº
484/22, de emenda à Lei Complementar nº 78 de 2020, fixando uma nova data para apreciação e deliberação dos projetos de
leis complementares que integram o Plano Diretor Municipal; e as Indicações Legislativas nºs 486/22 – de autoria do
Vereador Adriano Martins, nºs 487 a 489/22 – de autoria do Vereador Marcos Machado, e nº 490/22 – de autoria dos
Vereadores Marcos Machado e Luis de Souza Teixeira. Encerrada a Ordem do Dia, não havendo oradores inscritos para as
Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta e sete minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo
a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, marcando a próxima reunião ordinária para o
próximo dia quatorze de abril, às 17h30, quando estarão sendo analisados na Ordem do Dia em 2º turno o Projeto de Lei nº
894/21; e em primeiro turno os Projetos de Lei de nºs 351/22, 359/22, e 1.157/21, além de outros projetos que forem
deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Francisco Bulhões, Primeiro Secretário, para que tais relatos integrem os
anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito.
São José do Vale do Rio Preto, em doze de abril de dois mil e vinte e dois. GLCO.
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